Notulen Plaatselijk Belang Oranjewoud dinsdag 15 juni 2021 - Hof vd Koning - 19.30-21.30 uur
Aanwezig: Jochem Liemburg (voorzitter a.i.), Rein Soet (penningmeester), Sylvie de Jong, Jan Hylkema, Folkert
Sinnema en Fred vd Hoogen.
1.

Opening van de vergadering.

Notulen bestuursvergadering 28 april 2021 + actielijst 28 april 2021
3. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen.
Ingekomen stukken:
a. 15-03-2021: mailwiss Rein/fietsstalling Vam Bienemalaan: Vergeten in de vorige vergadering te agenderen
b. 1 mei 2021: brief provincie Friesland (dd 29 april 2021) tav subsidie Lanenplan Oranjewoud,
zie ook agendapunt financiën.
c. Mail 29-04-2021 mailwiss tav hardrijden op Tolhuisweg.
Nog actie nodig? Gezien de uitkomst van de meting: voorlopig geen actie
d. Mail 29-04-2021: Rein, met link naar zonnewal A32 en wat er met de subsidie gebeurt: ter info
e. Mail 03-05-2021 mailwisseling Jochem/Rixt tav weghalen fietspaaltjes-sluipverkeer parklandschap
Oranjewoud.
f. Mail 05-05-2021 Omrop Fryslân: eventueel opgeven om deze zomer in aanmerking te komen voor hun
radio/tv-programma.
10-5-21: Jochem stuurt mail naar Omrop Fryslân. Jochem heeft organisatie Oranjewoud festival benaderd.
Zij zullen contact opnemen met Omrop Fryslan
g. Mail 07-05-2021: Sander Bakker, namens Landgoed Klein Jagtlust. Open brief met toekomstvisie en
uitnodiging tot kennismaking met bestuur PB Oranjewoud.
Gezien de huidige mogelijkheden (Corona) zal Fred een afspraak regelen
h. Mail 12-05-2021: Participatieraad, nieuwsflits mei, ter info
i. Mail 12-05-2021: HiT VN Panel Toegankelijkheid Jaarverslag, ter info.
j. Mail 2x: 24 en 27 -05-2021: Oranjewoud nieuws: verzoek mededelingen vanuit bestuur voor dorpskrant
k. Mail 25-05-2021: info tav jaarlijkse Proeftuinontbijt
l. Mail 25-05-2021: mail Caleidoscoop tav nieuwe wet WBTR en de mogelijkheid tot bijwonen seminar
hierover. Seminar met info tav gevolgen voor besturen van verenigingen en stichtingen.
Rein heeft deelgenomen en de presentatie met eenieder gedeeld (dd 11 juni 2021).
m. Mail 27-05-2021: wijkmanagement: info/persbericht tav Heerenveense financiën onder druk en
mogelijkheid tot input.
n. Mail 29-05-2021 en 01-06-2021: Hartslag.nu nieuwsbrief met oa melding dat er weer
reanimatietrainingen gegeven mogen worden. Ter info, actie voor secretaris.
o. Mail 01-06-2021: Pro Cardio: vooraankondiging vervanging electroden van de AED beheerd door PBOranjewoud
p. Mail 08-06-2021: Mail mevr Schotanus-vd Woude: ontbrekende blauwe pijlen wandelroute: is
verantwoordelijkheid PB? Jochem heeft uitgezocht (wist nog) wie en hoe dit gemeld dient te worden.
2.

Uitgaand:
q.
r.
s.

03-05-2021 Mail aan bestuur Stichting Oranjewoud Historie: afwijzing tav het verzoek tot een presentievergoeding voor thuisvergaderen.
Mail 14-05-2021: op verzoek doorsturen advertentie (M Baardman) naar Wâldknyn.
02-06-2021: mail Jochem aan wijkmanagement: vraagstelling: SVZ fietspaaltjes

t.

02-06-2021: Jochem 2 mails: mail naar omliggende dorpen/wijken met info en verzoek de link naar het
lanenplan op onze site te plaatsen. Daarnaast deze mail als info naar belanghebbenden.

4.

Jaarplan 2021: Conceptvoorstel opgesteld door Rein en Jochem.

5.

A32: Vast punt totdat het is afgerond? Geen meldingen/bijzonderheden; kan eraf.

6.

Subsidies / Financiën
a. Brief provincie Friesland tav subsidie Lanenplan Oranjewoud; Er is al mail met besluit tot vaststelling van de
subsidie naar Jochem verstuurd.

7.

Dorpsvisie Oranjewoud/ Dorp Oranjewoud
SVZ enquete (Folkert – Jan): Uit de Enquête is gebleken dat iedereen erg tevreden en gelukkig is met wonen in het
Dorp Oranjewoud. Wat naar voren is gekomen dat In het dorp algemeen te hard gereden wordt, zal dan
voornamelijk gaan om Prins Bernardweg en Julianaweg. Wellicht kunnen wij als PB nog iets betekenen in het
plaatsen van Nestkastjes.
De bereikbaarheid van Oranjewoud: die is momenteel goed en wordt met de ontwikkeling van de A32 nog beter,
dit moeten wij als PB ook garanderen aan onze dorpsgenoten. Met de plannen van een Van der Valk zal de
verkeersdruk op het dorp toenemen dit moet volgens ons dan ook een speerpunt vormen. Daarnaast in algemene
zin is Van der Valk een punt voor ons plan. Wij moeten strijden voor de lage versie, hiermee komen wij onze
dorpsgenoten ook tegemoet. Parkeerproblemen rondom de bossen moeten wij ook als PB iets van gaan vinden.
Agendapunt kan eraf, acties komen terug in jaarplan.

8.

Nieuwe bestuursleden:
Sylvie de Jong en Ron Albada

9.

In 2020 bestaat PB 90 jaar / Oranjewoud SAMEN
3 maart: - locaties voor ‘bank’ bespreken/ misschien een combinatie met het Oranjewoud Festival
Wat gaan we doen?
15 juni 21: geen bankje en geen combinatie met Oranjewoud Festival.
Prijsvraag en dan kijken wat daaruit komt:
kaders: een idee wat ongeveer 2000 mag kosten met voor de winnaar een dinerbon?
Folkert pakt dit op en communiceert in de nieuwsflits september

10. Verkeer tav de Marijke Muoiwei, Tjaarda’s laan en de Block van Scheltinga weg

Jochem heeft mailcontact gehad met gemeente/wijmanagement: SVZ
Helaas gaan de meeste paaltjes weg en men gaat uit van goed gedrag van de weggebruikers. Jochem wil alsnog
wel een mail sturen met onze zienswijze en de reden waarom destijds deze paaltjes geplaatst zijn.
11. Website/ meldingen voor de Wâldknyn/ Nieuwsflits PB Oranjewoud;

- Er zal als de Waldknyn uitkomt telkens een stukje vanuit het bestuur PB geschreven moeten worden.
12. Wvttk/Rondvraag

- AED: herhaaltrainingen en vervanging electroden
- Rein: Fietsenstalling Bienemalaan: zie mail Rein: afhankelijk van weer en planning zal deze gerealiseerd worden.
Alleen een klein stukje verder dan ons verzoek.
- Jan: parkeerterrein in de buurt bij scouting: ligt bij Alliade, Feike Bangma geeft aan hier ook al iets mee te willen.
Besluit: vanuit dorpsvisie een project optuigen tav parkeerproblematiek in Oranjewoud in zijn algemeenheid.
13. Datum volgende vergadering: woensdag 15 september
14. Sluiting

22.22 sluiten we de vergadering

